
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

starostlivosti o verejnú zeleň, služieb na úseku miestnych komunikácií

a ostatných služieb na území mesta Senica

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

medzi zmluvnými stranami:
1./ Objednávateľ:
sídlo:
IČO:
DIČ:
v mene ktorého koná:
bankové spojenie:
názov banky:
číslo účtu (v tvare IBAN):
Kontaktná osoba oprávnená
konať vo veciach technických:
Email:
Tel.č.:

Mesto Senica
Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
00309974
2021039845
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor

Príma banka Slovensko, a.s.
SK78 5600 0000 0092 0051 6002
Ing. Ivan Šteffek, vedúci Oddelenia výstavby, živ.
prostredia, dopravy a reg. rozvoja
ivan.steffek@senica.sk
034 651 2641, +421 907 107 408
(ďalej ako „Objednávateľ“ alebo „Mesto Senica“)

2./ Dodávateľ:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH: 
registrovaný:

v mene ktorého koná: 
bankové spojenie: 
názov banky: 
číslo účtu (v tvare IBAN):
Email: nora.cernackova@spms.sk
Tel.č.: +421 948 059 718

(ďalej len „Dodávateľ“) 
(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.
Štefánikova 1318/69A, 905 01 Senica
53478495
2121384705
nie je platcom DPH
Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro,
Číslo vložky: 48142/T
Ing. Nora Černáčková, konateľ
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v súlade s § 1 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nasledovnom znení (ďalej ako 
„Zmluva“):

Článok I. 
Predmet Zmluvy

1.1 Predmetom tej to Zmluvy j e :
a) záväzok Dodávateľa dodať Objednávateľovi riadne a včas za podmienok 

dohodnutých v tejto Zmluve a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa služby v rozsahu bližšie 
špecifikovanom v bode 1.2 tohto Článku tejto Zmluvy (ďalej len „Služby“), a

b) záväzok Objednávateľa zaplatiť Dodávateľovi za riadne a včas poskytnuté 
Služby odplatu za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

1.2 Pre účely tejto Zmluvy sa pod Službami rozumie:
a) starostlivosť o verejnú zeleň v rozsahu: starostlivosť o záhony a výsadby 

(vysádzanie, revitalizácia, okopávanie, odburiňovanie a polievanie záhonov 
a výsadieb); kosenie trávnatých plôch; hrabanie lístia trávnatých plôch;

b) služby na úseku miestnych komunikácií v rozsahu: čistenie miestnych 
komunikácií; odburiňovanie krajníc ciest a chodníkov; údržba cyklotrás, 
schodov a lávok, vrátane ich zimnej údržby;

c) ostatné služby v rozsahu: pomocné činnosti v oblasti starostlivosti o verejnú 
zeleň; pomocné činnosti na úseku miestnych komunikácií; polievanie 
miestnych komunikácií; úprava terénu a vyrovnávanie nerovností; pomocné 
činnosti v oblasti starostlivosti o majetok Mesta Senica, t.j. starostlivosť 
o mestské budovy a mestský mobiliár, vrátane jeho opráv, prípadne výmeny; 
sťahovacie služby; maľovanie; upratovacie služby; organizovanie kultúrnych 
podujatí.

Článok II. 
Podmienky poskytovania Služieb

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach poskytovania služieb 
starostlivosti o verejnú zeleň:

• miesto poskytovania služieb starostlivosti o verejnú zeleň je územie mesta 
Senica pozostávajúce z katastrálnych území Senica a Kunov; miesto 
poskytovania služieb starostlivosti o záhony a výsadby je bližšie určené 
Prílohou č. 1 - Záhony mesta Senica, miesto poskytovania služieb kosenia 
trávnatých plôch je bližšie určené Prílohou č. 2 - Trávnaté plochy -  centrum 
mesta Senica a Sotina, miesto poskytovania služieb hrabania lístia je  bližšie 
určené Prílohou č. 3 - Parkové plochy mesta Senica;

• čiastkové termíny a miesta poskytovania služieb starostlivosti o verejnú zeleň, 
ich rozsah a podmienky ich poskytovania sú určené pokynmi Objednávateľa; 
za týmto účelom sa zmluvné strany dohodli na pravidelných kontrolných
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dňoch podľa Článku VII. bodu 7.3 tejto Zmluvy; pokyny Objednávateľ môže 
oznámiť Dodávateľovi aj písomne a to emailom zaslaným na emailovú adresu 
Dodávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy;

• Dodávateľ je povinný poskytovať služby starostlivosti o verejnú zeleň 
nepretržite od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy počas trvania tejto 
Zmluvy, v prípade zlých poveternostných podmienok je povinný postupovať 
podľa dohody s Objednávateľom; kosbu je možné vykonávať od pondelka od 
07,00 do piatka do 19,00 hod.; kosba je zakázaná počas nedele, štátneho 
sviatku a dňa pracovného pokoja; každá jednotlivá kosba musí byť 
odsúhlasená Objednávateľom a za týmto účelom je Dodávateľ povinný 
Objednávateľovi oznámiť začiatok a plán každej jednotlivej kosby; 
harmonogram plánovanej kosby predkladá Dodávateľ pre účely kontroly 
v písomnej ťorme na príslušnom kontrolnom dni mesiac vopred;

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach poskytovania služieb na 
úseku miestnych komunikácií:

• miesto poskytovania služieb na úseku miestnych komunikácií je  územie mesta 
Senica pozostávajúce z katastrálnych území Senica a Kunov;

• čiastkové miesta a termíny poskytovania služieb na úseku miestnych 
komunikácií a ich rozsah a podmienky ich poskytovania bude určený vždy 
jednotlivými objednávkami Objednávateľa v súlade s podmienkami podľa 
tejto Zmluvy;

• Objednávateľ si poskytovanie služieb na úseku miestnych komunikácií bude u 
Dodávateľa objednávať podľa potreby na základe emailových objednávok 
zasielaných na email Dodávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy; objednávka 
musí obsahovať miesto a termín poskytovania objednaných služieb a ich 
rozsah a ďalšie podmienky;

• Dodávateľ je povinný služby na úseku miestnych komunikácií poskytnúť 
v termíne stanovenom Objednávateľom v objednávke, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak;

2.3 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach poskytovania ostatných 
služieb:

• miesto poskytovania ostatných služieb je územie mesta Senica pozostávajúce 
z katastrálnych území Senica a Kunov;

• čiastkové miesta a termíny poskytovania ostatných služieb a ich rozsah a 
podmienky ich poskytovania bude určený vždy jednotlivými objednávkami 
Objednávateľa v súlade s podmienkami podľa tejto Zmluvy;

• Objednávateľ si poskytovanie ostatných služieb bude u Dodávateľa 
objednávať podľa potreby na základe emailových objednávok zasielaných na 
email Dodávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy; objednávka musí 
obsahovať miesto a termín poskytovania objednaných služieb a ich rozsah 
a ďalšie podmienky;

• Dodávateľ je povinný ostatné služby poskytnúť v termíne stanovenom 
Objednávateľom v objednávke, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
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Článok III.
Odplata za Služby a platobné podmienky

3.1. Objednávateľ je povinný Dodávateľovi zaplatiť za poskytnuté Služby odplatu podľa
Prílohy č. 4: Cenník poskytovaných služieb, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto
Zmluvy (ďalej ako „Odplata“); podkladom pre výpočet odplaty je príslušná 
jednotková cena podľa Prílohy č. 4: Cenník poskytovaných služieb.

3.2. Objednávateľ a Dodávateľ nie sú platcami DPH.
3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny sú konečné a pevné a sú v nich

zahrnuté všetky náklady Dodávateľa na riadne a včasné poskytnutie Služieb za 
podmienok dohodnutých podľa tejto Zmluvy s výnimkou nákladov na spotrebovaný 
materiál podľa bodu 3.4. tohto Článku tejto Zmluvy. Dodávateľ si vyhradzuje právo 
jednotkové ceny zmeniť, o čom bude medzi zmluvnými stranami spísaný dodatok 
podpísaný obomi zmluvnými stranami a jeho prílohou bude nové znenie Prílohy č. 4: 
Cenník poskytovaných služieb.

3.4. Náklady na spotrebovaný materiál pri poskytovaní Služieb (t.j. sadenice použité pri 
výsadbe záhonov, spotrebovaný materiál pri oprave mestských budov a mestského 
mobiliáru, resp. jeho výmene, posypový materiál a pod.), nie sú súčasťou 
jednotkových cien jednotlivých položiek Odplaty a budú dodané Objednávateľom na 
jeho vlastné náklady. Ak sa zmluvné strany dohodnú, že spotrebný materiál dodá 
Dodávateľ, náklady na spotrebovaný materiál pri poskytovaní Služieb bude 
fakturovaný v skutočne preukázanej výške odsúhlasenej Objednávateľom. Za týmto 
účelom je Dodávateľ povinný Objednávateľovi predložiť príslušné doklady 
preukazujúce skutočnú výšku týchto nákladov.

3.5. Objednávateľ je povinný Dodávateľovi zaplatiť za poskytované Služby Odplatu na 
základe mesačných faktúr s lehotou splatnosti 60 dní od ich doručenia 
Objednávateľovi. Zmluvné strany prehlasujú, že dohodnutá lehota splatnosti nie je 
v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového 
vzťahu pre Dodávateľa podľa § 369d Obchodného zákonníka, pričom dohodnutú 
lehotu splatnosti odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku.

3.6. Dodávateľ vystavuje faktúry na jednotlivé položky Odplaty vždy za skutočne 
poskytnuté Služby v príslušnom kalendárom mesiaci a to bezodkladne po uplynutí 
príslušného kalendárneho mesiaca. Faktúra vystavená Dodávateľom musí byť 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä (nie však výlučne) zákonom č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákonom č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Dodávateľ je povinný 
priložiť k faktúre nasledovné doklady:

• schválený súpis vykonaných Služieb,
• vážne lístky zneškodneného/zhodnoteného odpadu,
• záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy,
• pracovné listy odsúhlasené Objednávateľom.

3.7. V prípade, ak faktúra Dodávateľa nebude obsahovať náležitosti v zmysle príslušných 
právnych predpisov alebo nebude doložená dokladom podľa bodu 3.6 tohto Článku 
tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju  Dodávateľovi na prepracovanie
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s tým, že nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia opravenej 
faktúry Objednávateľovi.

Článok IV. 
Povinnosti Dodávateľa

4.1 Dodávateľ j e povinný:
a) dodávať Služby a plnenia podľa tejto Zmluvy riadne a včas za podmienok 

dohodnutých v tejto Zmluve s odbornou starostlivosťou, v požadovanej kvalite, na 
dohodnutom mieste a v dohodnutom termíne poskytovania Služieb a v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa;

b) poskytovať Služby prostredníctvom vozidiel, zariadení a mechanizmov, ktoré sú na 
to určené a spĺňajú technické požiadavky v súlade s touto Zmluvou a príslušnými 
právnymi predpismi;

c) poskytovať Služby prostredníctvom osôb oprávnených a zaškolených na poskytnutie 
daných Služieb a obsluhu vozidiel, zariadení a mechanizmov, prostredníctvom 
ktorých sa Služby vykonávajú;

d) mať všetky oprávnenia, povolenia, súhlasy a odbornú spôsobilosť, ktoré sa vyžadujú 
v zmysle platných právnych predpisov na poskytovanie Služieb;

e) informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach súvisiacich splnením 
predmetu tejto Zmluvy, o ktorých sa dozvie pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy 
a ktoré majú vplyv na plnenie predmetu tejto Zmluvy;

f) kooperovať s dodávateľom ostatných služieb údržby verejnej zelene a služieb na 
úseku miestnych komunikácií na území mesta Senica, ktoré nie sú predmetom tejto 
Zmluvy a v prípade potreby mu poskytnúť súčinnosť z pohľadu organizácie plnenia 
tejto Zmluvy.

Článok V. 
Povinnosti Objednávateľa

5.1 Obj ednávateľ j e povinný:
a) zaplatiť Dodávateľovi za riadne a včas poskytnuté Služby Odplatu za 

podmienok dohodnutých v tejto Zmluve;
b) poskytnúť Dodávateľovi súčinnosť pri realizácii Služieb, ihneď a bezodkladne 

upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní Služieb a umožniť ich 
odstránenie za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve;

c) bezodkladne informovať Dodávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by 
mohli mať vplyv na plnenie predmetu tejto Zmluvy.

Článok VI. 
Doba trvania Zmluvy a jej ukončenie

6.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou bez 
uvedenia dôvodu.
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Článok VII.
Spôsob kontroly plnenia záväzku a 
spôsob vykazovania jeho plnenia

7.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania tejto Zmluvy kontrolovať 
plnenie záväzku podľa tejto Zmluvy. Kontrolu plnenia záväzku vyplývajúceho z tejto 
Zmluvy vykonávajú poverení zamestnanci Objednávateľa a hlavný kontrolór mesta 
Senica.

7.2 Dodávateľ nie je oprávnený odmietnuť výkon kontroly podľa predchádzajúceho 
bodu tohto Článku tejto Zmluvy.

7.3 Zmluvné strany sa dohodli za účelom pravidelnej kontroly plnenia záväzku podľa 
tejto Zmluvy na kontrolných dňoch, ktoré sa budú konať vždy v prvý kalendárny 
týždeň v príslušnom kalendárnom mesiaci, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

7.4 Objednávateľ je oprávnený si za účelom kontroly kedykoľvek vyžiadať od 
Dodávateľa informácie o aktuálnej činnosti Dodávateľa a Dodávateľ je povinný 
Objednávateľovi tieto informácie bezodkladne poskytnúť.

7.5 Objednávateľ v prípade zistenia vád poskytnutých Služieb bezodkladne od zistenia 
vád, najneskôr do 3 pracovných dní, oznámi Dodávateľovi konkrétne nedostatky 
poskytnutých Služieb. Dodávateľ takto oznámené nedostatky odstráni do 5 
pracovných dní od ich oznámenia, ak si zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade 
zistenia vád služieb poskytnutých na úseku miestnych komunikácií Dodávateľ 
oznámené nedostatky odstráni bezodkladne po ich oznámení.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1 Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať písomnými dodatkami podpísanými obidvoma 
zmluvnými stranami.

8.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 
01.01.2022 po jej predchádzajúcom zverejnení na webovom sídle Objednávateľa 
a Dodávateľa.

8.3 Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 
vyhotovenia a Dodávateľ obdrží 2 vyhotovenia.

8.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
- Príloha č. 1: Záhony mesta Senica
- Príloha č. 2: Trávnaté plochy -  centrum mesta Senica a Sotina

- Príloha č. 3: Parkové plochy mesta Senica

- Príloha č. 4: Cenník poskytovaných služieb
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8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu 
nie je možné postúpiť tretím osobám.

8.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy dôsledne prečítali, jej obsahu a 
právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú 
dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k 
podpisu Zmluvy a na znak súhlasu ju  podpísali.

V Senici.............................  V Senici ...

Objednávateľ: Dodávateľ:

Mesto Senica Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.
Ing. Mgr. Martin Džačovský Ing. Nora Cernáčková

primátor konateľ
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Príloha .1 
KOSENIE

Plochy na kosenie 
Spolu 94284m2

.raxto.



LEGENDA 
í Plochy záhonov 

Spolu 2690m2

Príloha č. 2 
Záhony



Príloha č. 3 
Hrabanie líália

LEGENDA 
Hrabanie líátia 
508500m2



Cenník poskytovaných služieb

Popis položky
počet

MJ
MJ Cena za MJ

Starostlivosť o verejnú zeleň

Starostlivosť o záhony a výsadby 

(cez pracovné dni) 1 hod. 11,50 €

Starostlivosť o záhony a výsadby 

(cez víkend/sviatok) 1 hod. 12,50 €

Kosenie trávnatých plôch 1 m2 0,12 €

Hrabanie lístia trávnatých plôch 1 m2 0,25 €

Služby na úseku miestnych komunikácií

Čistenie chodníkov, cyklotrás, schodov 

a lávok mechanicky 1 m2 0,08 €

Čistenie chodníkov, parkovísk, cyklotrás, 

schodov a lávok ručne 

(pracovné dni) 1 hod. 11,50 €

Odburiňovanie krajníc ciest a chodníkov* 1 bm 0,45 €

Odstránenie snehu 1 hod. 12,50 €

Posyp v zimnom období** 1 hod. 12,50 €

Ostatné služby

Ostatné služby (cez pracovné dni) 1 hod. 11,50 €

Ostatné služby (cez víkend/sviatok) 1 hod. 12,50 €

Ostatné položky

Preprava materiálu 

(doprava/práca) 1/1 km/hod. 1,40 €/ll,50  €

Odvoz vzniknutého bioodpadu 

(doprava/práca) 1/1 km/hod. 1,40 €/ll,50  €

* bm = lm dĺžky a Im šírky

**cena za uvedenú položku nezahŕňa cenu materiálu


